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1. ‘‘... Dünyanın her yerinden gelen, yüz binlerce hacı vardı. Her renkten insan vardı; mavi gözlü sarışınlardan tutun 
da Afrikalı kara derililere değin. Ama tümümüz de, birlik ve kardeşlik anlayışına bağlı kalarak, aynı ibadeti yapmak-
la bütünleşiyorduk, ...’’

Malcom X’in Mekke’den Amerika’daki  bir arkadaşına gönderdiği mektuptan alınan bu paragraftan vurgu-
lanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Malcom X, Mekke’de daha çok mutlu olduğu

B) Mekke’nin de Amerika gibi her ırktan milletle dolup taştığı

C) İslamiyet’te herkesin Allah karşısında eşit olduğu

D) Amerika’lı ve Mekke’lilerin kardeş olduğu

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün raporlarına göre zemzem, dünyanın en sağlıklı sularından birisidir. Zemzem 
suyu, mikrop ve bakterileri yok eden florür özelliğe sahiptir. Yüksek kalsiyum kalitesine, magnezyuma ve diğer fay-
dalı minerallere sahiptir. Bu minerallerin oranı diğer sulara oranla daha yüksek miktardadır. Kimyevi açıdan diğer 
su kaynaklarından çok daha farklı içeriklere sahiptir.

Buna göre,
I. İçinde faydalı mineraller barındırı.

II. Dünyanın en sağlıklı sularındandır.

III. İçindeki bakterileri yok etme özelliğine sahiptir.

IV. Dünyada en çok talep edilen sudur.

verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) I  B) II  C) III  D) IV

2.

Hac ibadetini yerine getiren bir insanda aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?
A) Biz duygusu yerine ben duygusu gelişmiştir.

B) Tüm canlılara karşı merhametli olur.

C) Ticarette doğru olmaya özen gösterir.

D) Çocukara karşı şefkatli olur.

3.

4. I. İhram  Eşitlik

II. Tavaf Hesap verme

III. Vakfe Birliktelik

IV. Sa’y Çabalamak

Yukarıda verilen hac ile ilgili kavramlar ve insanlara kazandırdığı özelliklerden hangileri yer değiştirirse 
doğru eşleşme sağlanmış olur?
A) I ve II  B) II ve III  C) II ve IV  D) III ve IV
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6. Sevgili torunlarım;

Umre yapmak için buradan Mekke’ye doğru yola çıktık. Mikat sınırlarına gelmeden ihram elbiselerimizi giydik, ni-
yetimizi getirdik ve Mekke’ye ulaşıncaya kadar telbiye duasını okumaya başladık. Tabi ben uçaktan inmeden önce 
güzel kokayım diye ihram elbiseme güzel koku sürdüm ve uzayan tırnaklarımı kestim. İnince doğruca Kâbe’ye 
gidip tavaf yaptık, sonra Safâ ve Merve tepeleri arasında sa’y ibadetini yerine getirdik ve traş olup ihramdan çıktık.

Umre’de yaptıklarını, torunlarına anlatan Ahmet Amca nerede yanlışlık yapmıştır?
A) İhram’dan çıkmadan önce traş olmak yerine kurban kesmeliydi.

B) Sa’y ibadeti Safâ ve Merve tepelerinde değil, Mina’da yapılır.

C) Umre ibadeti Mekke’de değil, Mescid-i Nebi’nin bulunduğu Medine’de yapılır.

D) İhrama girdikten sonra ihram yasaklarını çiğnemiş ve güzel koku sürüp tırnaklarını kesmiştir.

7. Ahirete iman eden bir insanda aşağıdaki duygulardan hangisi olmaz?
A) Öldükten sonra yok olma korkusu olur.

B) İnsanlar ile olan ilişkilerini karşılıklı çıkar üzerine kurar.

C) Yaptığı her şeyin hesabını vereceğini bilir.

D) Aile fertleri ile olan ilişkilerinde hassas davranır.

‘‘İnsanlara kötü şeyler fısıldayan, onların gönüllerine şüphe ve tereddüt sokan sinsi vesvesecinin şerrinden, cinle-
rin ve insanların kötülüklerinden Allah’a sığınırım.’’

(Nas Sûresi 4-5-6)

Verilen ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Başımıza gelen kötülüklerden Allah’a sığınmalıyız.

B) Nefes aldığımız her an Allah’a zikirde bulunmalıyız.

C) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmalıyız.

C) İnsanlar gibi kötü cinler de vardır.

5.

8. İslam dini içinde yer almayan, sonradan insanlar tarafından uydurulmuş birçok inanç vardır. Bu inançlara genel 
olarak batıl inanç denir. Herhangi bir kaynağa dayanmayan, çıkış yerleri belli olmayan bu inançlar dine zarar verdi-
ği gibi inanan insanların manevi duygularını da zedelemektedir. Falcılık, sihir, büyü ve ruh çağırma gibi İslam diniy-
le ve bilimle çelişen bu inançlar, insanların bilinçsiz bir şekilde davranmalarından kaynaklanmaktadır. Bu inançlar; 
cehalet, kültür etkileşimi, İslam öncesinden kalan gelenek ve görenekler, eski dinlerden kalan alışkanlıklar gibi 
birçok sebepten dolayı meydana gelmişlerdir.

Batıl inançlar ile ilgili verilen bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Batıl inançlar İslama en az zarar veren olgulardır.

B) Batıl inançların ortaya çıkış sebepleri bellidir.

C) İnsanlar eski dinlerinin bazı yönlerini İslam’a taşımışlardır.

D) Batıl inançların İslam dininde yeri yoktur.
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1.C   2.D   3.A   4.B   5.B    6.D   7.A    8.A    9.D  10.B

10. ‘‘Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, yıldızlar düşüp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman... Denizler kay-
natıldığı zaman, canlar bedenlerle birleştirildiği zaman, amel defterleri açıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği 
zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman insanoğlu önceden ne hazırladığını görecektir.’’

(Tekvir sûresi 1-14)

Verilen ayetler ahiret’in aşamalarından hangisine vurgu yapmaktadır?
A) Mahşer     B) Kıyamet

C) Yeniden diriliş    D) Berzah

YAYIN KURULU
Ahmet GÜNEŞ    Diyarbakır Ölçme D. Merkezi
Asım DEMİR     Ali Kuşçu Ortaokulu
Hasan AKÇADAĞ  Şehit Mehmet Hüseyin Balta O.O
Mehmet FİDANTEN    Çelebi Eser Ortaokulu
Murat KELEKÇİ  Faik Ali Ortaokulu
Neçirvan KAYA    Fevzi Çakmak Ortaokulu
Rüstem DEĞİRMENCİ  Mevlana Halit Ortaokulu

9. (I) Kurban ibadeti bize Hz. İbrahim (a.s) ile Hz. İsmail (a.s)’ın olayını hatırlatır. (II) Peygamber Efendimiz’e ise hic-
retin 9. yılında emredilmiştir. (III) O günden sonra her kurban bayramında gücü yeten müslümanlar kurban keser-
ler. (IV) Kesilen kurbanın bir parçası aile fertlerine, bir parçası akraba ve komşulara, bir parçası da fakir insanlara 
dağıtılır. Ancak kurbanı kesen kişi isterse hepsini ailesine bırakabilir. (V) Kurban kesme tüm müslümanlara farz 
kılınmış bir ibadettir.

Kurban ibadeti ile ilgili verilen paragrafta numaralı cümlelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır?
A) I ve II  B) II ve IV  C) III ve V  D) II ve V


